
Obec B o l i  a r o v,  Obecný úrad Boliarov 25, okres: Košice-okolie 
 

 
 
Číslo:  2/2022                                                                           V Boliarove, 9.12.2022 
 

Z á p i s n i c a 
z 2 zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 9.12.2022 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 09.12.2022 
Ospravedlnený: Alojz Konkoľovský 
 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu rokovania. 
3. Schválenie overovateľov zápisnice. 
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ. 
5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad . 
6. Schválenie VZN o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným       

vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie. 
7. 2.úprava rozpočtu za rok 2022. 
8. Schválenie rozpočtu obce na roky 2023 – 2025, správa hlavného kontrolóra.  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2023. 
10. Individuálna výročná správa obce Boliarov za rok 2021. 
11. Žiadosť o finančný príspevok pre evanjelickú a rímskokatolícku cirkev. 
12. Určenie platu starostu obce. 
13. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Boliarov. 
14. Rôzne 
15. Záver. 

 
 
 
K bodu č.1  
Otvorenie zasadnutia. 
       Obecné zastupiteľstvo v  Boliarove otvoril a viedol starosta obce František Hlavatý. 
Oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci boli  včas 
pozvaní.  Konštatoval, že zo 7 volených poslancov sú prítomní 6, teda obecné zastupiteľstvo je 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Jeden poslanec z dôvodu práceneschopnosti nezložil zákonom 
predpísaný sľub.  
 
K bodu č. 2 
Schválenie  programu rokovania zasadnutia OZ. 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s programom rokovania OZ,  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 14/2022. 



 
K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Ján Hlavatý 
a Ing. Jaroslav Hrehor. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 15/2022. 
 
 
K bodu č.4 
Kontrola uznesení z predchádzajúcich  OZ 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s uzneseniami z predchádzajúceho  
OZ.   
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 16/2022. 
 
K bodu č.5 
Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
     Starosta obce František Hlavatý  otvoril prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad. Poslanci sa v rozprave dohodli, že výška poplatku za komunálny 
odpad sa zvýši paušálne na osobu 15 eur na rok .VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady , tvorí prílohu č. 3, tejto zápisnice.  VZN 
o miestnych daniach zostanú také, aké boli v roku 2021. To znamená, že VZN č.1/2020 o dani 
z nehnuteľnosti a VZN č. 2/2020 o dani za psa  platné v roku 2020 ostávajú aj naďalej 
v platnosti. Príloha č. 1, č. 2, tejto zápisnice.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 17/2022. 
 
K bodu č.6 
Schválenie VZN o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným       
vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných aj s VZN o poplatku za  dodávku 
a distribúciu pitnej vody verejným obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do 
verejnej obecnej kanalizácie. Poslanci rokovali a zhodli sa, že počkajú za rozhodnutím o cenách  
z úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 18/2022. 
 
K bodu č.7 
2.úprava rozpočtu za rok 2022 
     Ing. Mária Hlavatá, oboznámila prítomných s 2. úpravou rozpočtu obce Boliarov  na rok 
2022.  
Návrh 2. úpravy rozpočtu tvorí prílohu  č.4 tejto zápisnice.   
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 19/2022. 
 
K bodu č.8 
Schválenie rozpočtu obce na roky 2023 – 2025, správa hlavného kontrolóra 
     Starosta obce František Hlavatý informoval prítomných o rozpočte na roky 2022-2025. 
K tomuto bodu predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka obce. Odporúčala predložený 
návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť. Tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 20/2022. 
 
 
 
 



 
K bodu č.9 
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2023 
     Hlavná kontrolórka obce, oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti na 1. 
polrok 2023. Poslanci ho prijali bez pripomienok a návrhov na výkon kontroly. 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 tvorí prílohu č.6. tejto 
zápisnice.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 21/2022. 
 
 
K bodu č.10 
Individuálna výro čná správa obce Boliarov za rok 2022 
     Kontrolórka obce informovala prítomných o správe audítora  o overení individuálnej 
účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2021. Tvorí prílohu č. 7 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 22/2022. 
 
 
K bodu č.11 
Žiadosť o finančný príspevok pre evanjelickú a rímskokatolícku cirkev 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných  o dvoch   žiadostiach  o finančnú 
výpomoc pre Rímskokatolícky kostol  v Boliarove tvorí prílohu č. 8  a  Evanjelický kostol 
v Boliarove tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. Poslanci súhlasili s výpomocou ako aj so 
zapracovaním žiadostí do návrhu rozpočtu na rok 2023. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 23/2022. 
 
K bodu č.12 
Určenie platu starostu obce 
     OZ rokovalo o plate starostu obce Boliarov, starosta na základe § 4 ods. 1 zákona sa zaraďuje 
do 3 platovej skupiny, t.j. 2,2 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
Poslanci rokovali o navýšení platu starostu, pričom sa dohodli, že plat starostu obce sa navýši 
o 5%  od 01.01.2023 . 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 24/2022. 
 
K bodu č.13 
Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Boliarov 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných o zásadách odmeňovania poslancov 
OZ obce Boliarov.  Poslanci o tom rokovali, dohodli sa, že zostanú tie v platnosti, pričom 
uvažovali nad možnosťou vyplácať odmeny polročne.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 25/2022. 
 
 
K bodu č.14 
Rôzne 

a.) Žiadosť p. Dušan Šamko, Boliarov 140, 044 47  o finančný príspevok 
     Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti p. Dušana Šamka o fin.  príspevok na kúpu 
stavebného materiálu, okna a plávajúcej podlahy, ktoré mu zhoreli pri požiari RD dňa 
3.12.2022. Poslanci o tom rokovali. Žiadosť tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 26/2022. 
 
 



 
b.) Žiadosť p. Miroslav Klempár, Boliarov 149, 044 47 – prenájom priestorov sála KD 
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti p. Klempára Miroslava – prenájom 
priestorov sály KD 2x  do mesiaca po 2 hod. Tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 

OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 27/2022. 
   

c.) Dodatok k zmluvy o poskytnutí stravy zo ZŠ Bidovce 
     Starosta obce František Hlavatý informoval poslancov o dodatku k zmluve o poskytnutí 
stravy zo ZŠ Bidovce- cena za režijne náklady. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 28/2022. 
 
K bodu č.15 
Záver  
     Zapisovateľka prečítala  všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva.  
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Jaroslav Hrehor                      .......................................... 

 

Ján Hlavatý                                     .......................................... 

  

 

 

                     .................................................. 
                                                                                                        František Hlavatý 
                                                                                                           starosta obce                                                                                               
 
 
 
 


